
) ބްރޯކާޒް( ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޒްޑީލާއަދި ) ޒްޑީލާ(ންގ ކުންފުނި ޑީލި
  ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު 

  CMDA/2006/02: ގަވާއިދު ނަންބަރު
  

  ފެށުން - ބައި ވަނ1ަ

  ނަން
  
) ކާޒްބްރޯ (ލާޒް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށްއަދި ޑީ) ޑީލާޒް(ޑީލިންގ ކުންފުނި ނީ ވާއިދަށް ކިޔާގަމި  .1

  .އެވެ'' ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު

  ބަސްބަހުގެ މާނަ
  
 އެބަހެއް ބަޔާންނުކުރާފައިވާ ގޮތަކުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ވާއިދުގައި ބަހެއް ބޭނުން ކުރެވިގަމި . 2

މާނަ ކޮށްފައިވާ އެ ބަހެއް ގައި އާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއެ ބަހެއް މާނަކުރާނީ  ކުހިނދަ
  .ގޮތަށެވެ

  

  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން -  ބައި ވަނ2ަ
  

  އެދުން ށް އަލައިސަންސް
  
ދުގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލްގައިވާ އެއްވަނަ ނަންބަރު ވާއިގަމި ލައިސަންސަކަށް އެދެންވާނީ، ޒްޑީލާ) ހ(  .3

  .ފޯމުންނެވެ
  

، ވަނަ ނަންބަރު ދެ މިގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލްގައިވާ ހަޅަންވާނީ ހުށަ ކުރުމަށް އެދިއުއަ  ލައިސަންސްޒްޑީލާ) ށ(
  .ފޯމުންނެވެ

  
ގެ ފުރަތަމަ އަކަށް އެދެންވާނީ، މިގަވާއިދުބްރޯކާރޒް ލައިސަންސް /ލައިސަންސް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ޒްޑީލާ) ނ(

  .ވަނަ ނަންބަރު ފޯމުންނެވެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ތިން
  

 ، މިގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލްގައިވާ  އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އާކުރުމަށްއިސަންސް ލަ ތަމްސީލުކުރުމުގެޒްޑީލާ) ރ(
  .ވަނަ ނަންބަރު ފޯމުންނެވެހަތަރު
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  ޝަރުޠުތައް 
  
 ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީ ޒްޑީލާ) ހ( .4

  .ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ
  
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކުން  އެދި ހުށަހަޅާލައިސަންސްއަކަށްތަމްސީލުކުރުމުގެ  ޒްޑީލާ) ށ(

  . ވެވާންވާނެއެ
  

i . ްއަހަރު ފުރިފައި ވުނ18ްއުމުރުނ .  
  
ii .ްއެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެފައި ނުވުނ . 
  

iii .ީހަކު އިފްލާސްކުރެވިފައި ނުވުންއެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އެމ .  
  

iv . ެކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުންނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ މަކަރާ ޙީލަތުގ .  
  
v . ައަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ހަމަސް ދުވަހަށް ވުރެ 10ވޭތުވެ ދިޔ 

މުއްދަތަށް އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ އެ މުއްދަތަށް ގޭގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް، ނުވަތަ އެ 
  .ބަންދުކުރުމަށް ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

  
vi .ިށްފައި  ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮސްޓޮކް ބްރޯކާރޒް/ޓީން ހިންގާ ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލާޒްމި އޮތޯރ
  . ވުން

  

  ހުށަހަޅާނެ ގޮތްއެޕްލިކޭޝަން 
  
ވާއިދުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ މިގައެދި ކުރުމަށް އު ނުވަތަ ލައިސަންސެއް އަހޯދުމަށް އެދި ންސެއް ލައިސަ) ހ( .5

 މި އެނެކްސްތައް ފުރިހަމަކޮށް، ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި، އެކުގައިވާއެފޯމާފޯމާއި، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  .އޮތޯރިޓީއަށެވެ

  
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި އު  ލައިސަންސެއް އަޒްތަ ޑީލާ ލައިސަންސްއަކަށް އެދި ނުވަރޒްޑީލާ) ށ(   

  . ލިޔުންތަކާއެކުގައެވެ
  

i.  ެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކު ތެދު އަދި ޙަގީގީ ކޮޕީއެއްކަމަށް ބުނެ ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގ
ގެ ) ނަމަމިފަދަ ލިޔުމެއްވާ( ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ،އެންމެ ފަހުގެ ބެލެންސްޝީޓާއި

މިދެ ޑޮކިއުމެންޓަކީ އެންމެ ފަހު މާލީ އަހަރުގެ ނަތީޖާތައް ހިމެނިފައިވާ އަދި ކުންފުނީގެ . ކޮޕީ
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ގައި އަދި މިބުނެވުނު ލިޔުންތަކާއެކު. އޮޑިޓަރު އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ
 .ންވާނެއެވެލިޔުންތައްވެސް ހިމަނައި ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާ އެންމެހަހިމެނުން 

  
ii. ެމަތީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތަސްދީޤުކުރެވިފައި(އޮޑިޓް ރިޕޯޓު  ކުންފުނީގ.( 

  
iii.  ައަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް 10ވޭތިވެ ދިޔ 

ން ވައްކަމުގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަން އެނގޭނެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކު
 . ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

  
iv.  ާކުންފުނި އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވާކަން ނުވަތަ ރިސީވަރޝިޕަށް ގޮސްފައި ނުވ

  . ކުންފުންޏެއް ކަން އެނގޭނެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
  
ފޯމާއެކު، މި އޮތޯރިޓީން ހިންގާ  ލައިސަންސްއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބްރޯކާރޒް/ތަމްސީލުކުރުމުގެޑީލާރޒް ) ނ(

ކަން އެނގޭނެ ލިޔުމާއި، އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ ސްޓޮކް ބްރޯކާރޒް ކޯސް/ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލާޒް
  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  

  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން
  
  . އަންގަންވާނެއެވެންއޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުމި ވެރިވެއްޖެނަމަ، ދުރެ ކަމެއް މެއަންނަވި ކަމަކުން ކު. 6
  

  ނުވަތަ؛ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އައުން) ހ(  
  

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅި ވަގުތުން ފެށިގެން އޮތޯރިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ލައިސަންސަށް ) ށ(  
ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ

  .މެދުވެރިވުންބަދަލެއް އަންނާނެކަން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެނގޭފަދަ ކަމެއް 
 

 
 
  

   އާއި، ޑީޕޮސިޓް  ފީއެޕްލިކޭޝަން -  ވަނަ ބައ3ި

   ފީ
  
ރުފިޔާގެ ) ފައްސަތޭކަ (500އިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޑީލާޒް ލައިސަންސަށް އެދޭނަމަ ލަ) ހ. (7

ރުފިޔާގެ ) ސަތޭކަ (100އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއް އަދި، ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭނެމަ 
  .އެޕްލިކޭޝަން ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ
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ދުއިސައްތަ  (250ދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޑީލާޒް ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެ) ށ(
) ފަންސާސް (50ރުފިޔާގެ ފީ އެއް އަދި، ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދޭނެމަ ) ފަންސާސް

  .ރުފިޔާގެ ފީ އެއް ދައްކަންވާނެއެވެ

  ޓް ޒިޑީލަރުންގެ ޑިޕޮ
  
 25000ގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޑީލަރުކަމު) ހ(. 8
  .  ދައްކަންވާނެއެވެފީ އެއްޓް ޒިޑިޕޮރުފިޔާގެ ) ފަންސަވީސް ހާސް(
  
ގެ ދަށުން ) ހ(މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫނުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ ) ށ(

ނަމަވެސް، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފިނަމަ ޑިޕޮޒިޓްގެ . ޕޮޒިޓް އެފަރާތަކަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެދެއްކި ޑި
  . ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  ޓް ފައިސާގެ ބޭނުންކުރުންޒިޑިޕޮ
  
ޓް ޒިޑިޕޮފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ގެ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 8ދުގެ އިވާގަމި . 9

  .ތޯރިޓީއަށް ފެންނަގޮތެއްގެ މަތިން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެއޮފައިސާ 
  

  އެޕްލިކޭޝަން ޤަބޫލުނުކުރުން
  

  . އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 10
  

i. ައި ނުވުންގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ފީ އާއި، ޑިޕޮސިޓް ހުށަހަޅާފ.  
ii. ްފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ. 

iii. ީއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ އެޕްލިކޭޝަންޒްދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓ.  
   

  ލައިސަންސް ދިނުން -  ވަނަ ބައ5ި

 ގެ މުއްދަތުއާއި، ލައިސަންސްއެޕްލިކޭޝަން

  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  45ގިނަވެގެން ފޯމު ބަލައިގަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮތޯރިޓީއިން އެޕްލިކޭޝަން ) ހ. (11

އަދި . އެޕްލިކޭޝަންއާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ނިންމިގޮތް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
މުއްދަތު  ދުވަހުގެ 45، ވާނަމައަންގާފައިއޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅުމަށް  އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  ގުޅިގެންއެޕްލިކޭޝަންއާ

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ  ތާރީޚުން ހުށަހަޅަން އަންގާފައިވާގުނަން ފަށާނީ 
  . ފެށިގެންނެވެ
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ން ގޮތެއް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންއަކާމެދު އޮތޯރިޓީގައި ބަޔާންކުރާ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(    

  .  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެގޮތެއް ނުނިންމި ލަސްވާފިނަމަ، ނުނިންމައި
  

 ބާޠިލު ނުކުރާހާ ހިނދަކު  އޮތޯރިޓީން އެ މުއްދަތު،ން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުމި ގަވާއިދުގެ ދަށު) ނ(    
ދެމިގެންވާނީ އެ ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކުރާ ، ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ނިމުމަކަށް ނާންނަހާ ހިނދަކު

  . މުއްދަތަށެވެ
  

ކުރިން  މަސ3ްލައިސަންސް އައު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަދު ނިމުމަކަށް އައުމުގެ ) ރ   (
  .  އެކަމަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ޢާންމު ޝަރުތުތައް
 

ލައިސަންސެއްވެސް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ބުނެފައިމިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ކޮންމެ . 12
  .މަތީންނެވެ

  
އަދި . ކެވެއެކީ ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތަށް ޚާއްޞަކޮށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްއަކޮންމެ ލައިސަންސް) ހ(  

  . އެލައިސަންސް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ތިރީގައިވާ ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކުންފުންޏެއްނަމަ، ، ރެވިފައިވާ ފަރާތަކީލައިސަންސް ދޫކު) ށ(  
  . އެކަން ލިޔުމަކުން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

  
؛  i.  ްއް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުންއެއްވެސް ބަދަލެކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށާއި، ހިންގާ ގަވާއިދަށ 

 
ii. ްށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަންގައި އަލައިސަންސ

 ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަށް އެދިހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނާނެކަން ލައިސަންސް
 ؛އެނގޭފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވުން

  
iii.  ާއެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ބަދަލުވުން ނުވަތަ ނޭޖްމަންޓަށްމެ ކުންފުނީގެލައިސަންސް ލިބިފައިވ . 

  
iv. ްކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވުނ . 

  
v. ުދިއުންރިސީވަރޝިޕަށް ކުންފުނި  ނުވަތަ ންކުންފުނި އުވާލުމަށް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރ . 

  
  

 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި )ށ(ގެ މި މާއްދާ) ނ(      
  .އެކަމާގުޅިގެން އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ
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 ވިޔަފާރި ބަޔާންކުރާސްގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަން) ރ(      
 އެހެނިހެން ވިޔަފާރިކުރުމާއި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޢިމާރާތް ނޫންތަނެއްގައި މި ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ނުވަތަ އިފިޔަވަ

  .ކުރާކަމަށް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ންޖެހޭ އެންގުންތައް  އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަތްތަކުންދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާއިވާގަމި ) ބ(      
  އަދި.  ވަނަ ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފޯމުތަކުން އަންގަމުން ގެންދަންވާނެއެވ2ެދުގެ އިވާގަމި
  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ހުރިހާ އި ދުގައިވާގަޑީލަރުކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި) ޅ(      
  . އި ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެވަގުތެއްގައިވެސް ނެޓް ކެޕިޓަލް އާ

  
 ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، ބްރޯކާރޒް/ޑީލަރުން ތަމްސީލުކުރާ) ކ(  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލަރެއް ތަމްސީލު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ލައިސަންސް ލިބޭތާ 
  . ވާނެއެވެ ފަށްޓަންކުރަން

  މާލީ ވަސީލަތްތައް -  ވަނަ ބައ5ި

 ނެޓް ކެޕިޓަލް ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްއާއި 

  
ޑީލަރުކަމުގެ ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ) ހ. (13

ޑީލަރެއްގެ ، ކޮންމެ ޑީލަރަކުވެސްއަދި، . ރުފިޔާ ހުންނަންވާނެއެވެ) ދުއިސައްތް ފަންސާސް ހާސް (250,000
ސަތޭކަ  (100،000ރީގައި ސާފު ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހައިސިއްޔަތުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އޭނާގެ ވިޔަފާ

 .  އަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެރުފިޔާ) ހާސް
  

 އެވަނީ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެކުންފުންޏެއްގެ ކަމަށް ބުނެފައި" ސާފު ރައުސްމާލު"ދުގައި އިވާގަމި ) ށ(     
ތަކުގެ ޖުމްލަ ކެނޑުމުން ލިބޭ " ފާސްކުރެވިފައިވާ ލައިބިލިޓީޒް"ތަކުގެ ޖުމްލައިން " ފާސްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްސް"

. ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޮތޯރިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އެސެޓްސް ތަކަށެވެ" ފާސްކުރެވިފައިވާ އެސެޓްސް. "އަދަދެވެ
  .ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޮތޯރިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ލައިބިލިޓީޒްތަކަށެވެ" ފާސްކޮށްފައިވާ ލައިބިލިޓީޒް"

  ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން
  

 ލިކުއިޑިޓީ ކޮންމެ ޑީލަރަކުވެސް، ޑީލަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އޭނާގެ ވިޔަފާރީގައި) ހ. (14
  . މަދުނޫން ޢަދަދެއް ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެރުފިޔާ އަށްވުރެ )  ފަންސާސް ހާސް (50,000މާޖިނެއްގެ ގޮތުގައި 

  
 1000، 5%ފާއިތުވެ ދިޔަ މަހުގެ އެވްރެޖް ގަނެފައިވާ ހިއްސާއަށްވާ ފައިސާގެ އެވްރެޖް އަދަދުގެ ) ށ(    

 ބްލޮކްއިން އިތުރު  ރުފިޔާގ1000ެއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން ) އެއް ހާސް ރުފިޔާ(ރުފިޔާ 
  . ކުރަންވާނެއެވެ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ އޮތޯރިޓީއަށް ) ފަހެއް (5ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން އިތުރުކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން އަންގާތާ ) ނ(

  . ދައްކަންވާނެއެވެ
  
ދުވަހުގެ ) އްފަހެ (5ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން އުނިކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން ކުޑަކޮށް، ) ރ(

  . ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ
  
 ކޭޝް ޑިޕޮޒިޓެއްގެ ގެ ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން،ރުފިޔާ) ފަންސާސް ހާސް (50000އެންމެ މަދުވެގެން ބަހައްޓަންޖެހޭ ) ބ(

ރުމަށް އަދި މި ފައިސާ ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭންކުގައި ޖަމާކު. ގޮތުގައި އޮތޯރިޓީގައި ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ
  . ލައިސަންސީއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެއޮތޯރިޓީން އިދާރީ ފީ އެއް ނެގުމަށް ފަހު ފަހު ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް 

 

  އެންގުން
  

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނެޓް ކެޕިޓަލް އަދި ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން ނުދެމެހެއްޓޭނެކަން ޑީލަރަށް ގަވާއިދުމި . 15
  :އެނގުމުން ލަސްނުކޮށް

  
   އަދިއެންގުން؛ޓީއަށް އެކަން އޮތޯރި) ހ(  

  
ކަން އެނގުމުގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ސާފު ރައުސްމާލު އަދި ލިކުއިޑިޓީ މާޖިން ނުދެމެހެއްޓޭނެ) ށ(  

އެގްރީމެންޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ވިޔަފާރި ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ 
 . ތުން ހުއްޓަންވާނެއެވެސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިއެއް ވަގު

 
 
 

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް -  ވަނަ ބައ6ި

  އައުކުރުން ލައިސަންސް 
  

) ސަތޭކަ (100ލައިސަންސް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ . 16
  . ވެއައު ލައިސަންސެއް ހަދައިދޭންވާނެއެރުފިޔާގެ ފީ އެއް ދެއްކުމުން 

  ފެންނަގޮތަށް ލައިސަންސް ބެހެއްޓުން
  

ދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އިވާގަމި ) ހ. (17
ފަރާތަކުން ކުރާ ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިކުރުމުގައި އާންމުންނާއެކު ސެކިއުރިޓީޒް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ލައިސަންސް، އެ

  . ތްކުރާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެމުޢާމަލާ
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ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓިކަމަށް ބެލެވޭނީ ފަސޭހައިން ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(    

 . ނަމައެވެ ގޮތަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާފެންނަން ހުންނައެ ންމުކޮށް ޢާ
 

 ދަލުގެނައުން  ގަވާއިދަށް ބަ
  

  . ނެވެބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ބޯޑުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންމި އޮތޯރިޓީގެ މި ގަވާއިިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ . 18
  

1  ޝެޑިއުލް
  

  1ފޯމް 
  ޑީލަރުކަމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު

  
  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  
  ------------------------------------------------------------------------------: ނަން) ހ( .1

  ------------------------------------------: ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް) ށ(
  
  ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިމަރުކަޒުގެ) ނ(
  ---------------------------------------------------: އެޑްރެސް   

  -----------------------------------------------: ފޯނު ނަމްބަރު
  
  :ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ އަދި އަގުއަދާކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލު) ރ(

  ----------------------------------------------------------  
  
  އިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތުލަ) ބ(

މީގައި ހިއްސާދާރުންގެ އެޑްރެހާއި ހިއްސާތަކުގެ އަދަދާއި، ހިއްސާގަނެފައިވާ ތާރީޚް (
  .):ހިމަނަންވާނެވެ
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ކުންފުނީގެ ) ޅ(
  : ކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޢުލޫމާތުޑިރެ

  ހިއްސާގެ އަދަދު  އެޑްރެސް  ނަން
ހިއްސާ 
ގަނެފައިވާ 
  ތާރީޚް

        

  
  ---------------------------------------------------------------  :ފުރިހަމަ ނަން

  --------------------------------------------------------------- :ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
   ---------------------------------------------------------------  :އުފަންތާރީޚް

  ---------------------------------------------------------------    :މަޤާމް
  ------------------------------------------------------------: ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް
  ---------------------------------------------------------------  :ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  

  
  ---------------------------------------------------------------  :ފުރިހަމަ ނަން

  --------------------------------------------------------------- :ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
   ---------------------------------------------------------------  :އުފަންތާރީޚް

  ---------------------------------------------------------------    :މަޤާމް
  ------------------------------------------------------------: ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް
  ---------------------------------------------------------------  :ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  

  
  ---------------------------------------------------------------  :ފުރިހަމަ ނަން

  --------------------------------------------------------------- :ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
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   ---------------------------------------------------------------  :އުފަންތާރީޚް
  ---------------------------------------------------------------    :މަޤާމް

  ------------------------------------------------------------: ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް
  ---------------------------------------------------------------  :ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  
    ---------------------------------------------------------------  

  
  

ސަންސްގެ ދަށުންކުރަން ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ލައި) ހ( .2
 :ހަރަކާތްތަކާއި، އެކަންކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޚުލާސާ

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--  
  
ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި  ) ށ(

  :ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލްް ކޮންޓްރޯލް ތަކުގެ ތަފްސީލް
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--  
  
ޑިރެކްޓަރުން ފިޔަވައި، ކުންފުނީގެ ހިންގުމާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ  .3

 :ގޮތަކަށް ބާރުފޯރުވޭ ފެންވަރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
  

  އެޑްރެސް  ފުރިހަމަ ނަން
    

  
  
ގެ ސެކްރެޓަރީ އެހެން އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ކުންފުނީ .4

 ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު އަދާކުރޭތޯ؟
 

i. ެކުރެއެވ     
ii. ެނުކުރެއެވ  

  
  : ނަމަ އަންނަނިވި ބައި ފުރިހަމަ ކުރޭ'' ކުރެއެވެ''ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ، 

  
  ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް  މަޤާމް  ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުރަޖިސްޓްރީ   ކުންފުނިތަކުގެ ނަން/ކުންފުނީގެ

        

  
  
 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް 10ވޭތުވެދިޔަ . 5

  : ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ
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ންޖެހޭ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތު ހިންގުމަށް ލައިސަންސް ނަގަ) ހ(
އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، އެއްވެސް ތަނެއްގައި ލައިސަންސް ކުރެވިފައި ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ 

  :ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލް
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ) ށ(

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އެފަދަ ކަމެއް 
  ދލިބިިފައިވޭތޯ؟ލައިސަންސްލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ހުއް ކުރުމަށް

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------  
  
ތުން ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮ) ނ (

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް 
  :ހުއްދައަން އެދުމުން އެ ފަދަ ހުއްދައެއް ނުލިބިފައިވާނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލް
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  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ސީލްނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒްް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ މެންބަރުކަމަށް އެދުމުން މެންބަރުކަން ނުދީފައިވޭތޯ ) ރ (

 ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒް ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ސަސްޕެންޑް
  އެކްސްޗޭންޖަކުން އިސްލާހީީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  
  
  : އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީއެއ10ްވޭތުވެދިޔަ . 6
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  މިފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަންފިޔަވައި ޢާންމުކޮށް އެހެން ނަމެއް ބޭނުން ކުރެވޭތޯ؟) ހ(
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

ޓްރެފިކް ގަަވާއިދާއި ޚިލާފުވުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ) ށ(
އެހެން ތަނެއްގައި ނަމަވެސް ހުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ސާބިތުވެދާނެފަދަ 

  އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސްތަނަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ވެނޫނެކެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
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ޚިޔާނާތްތެރިވުން ނުވަތަ އޮަޅުވާލުން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތްހެދުންފަދަ ކަމެއް މަދަނީ ) ނ(
ސަލައެއްގައި، ސާބިތުވެގެން ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި، އެމީހަކާ ޚިލާފަށް މައް

  މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވޭތޯޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

   
  
ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި ނަމަވެސް އިފްލާސް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ) ރ(

  ކްރެޑިޓަރުންނާއެކު ދަރަނި އަދާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  
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 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން އިތުރު ކުންފުންޏެއް 4މިފޯމުގެ ) ބ(

  ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

   
   
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤައުމެއްގައި، ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުން ) ޅ(

ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ކުންފުންޏެއް ރިސިވާރޝިޕަށް 
  ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޝަނަށް ގޮސްފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލްނަމަ " އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
  
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފަކަށް، މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ . 7

  ރިބާ ލިބިފައިވޭތޯ؟ތަޖު
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  

  
 އަހަރު 5ރެކްޓަރަކު، އަދި ސެކްރެޓަރީ ވޭތުވެދިޔަ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮންމެ ޑި. 8

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ހިންގާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންނަނިވި 
  .:  މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ

  

ކުންފުނީގެ  /ޑިރެކްޓަރ
  ޓަރީގެ ނަންރެސެކް

ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ 
 އެޑްރެސް ނަމާއި،

އަމިއްލަ މަސައްކަތް (
ކުރާނަމަ އެކަން ފާހަގަ 

  .)ކުރާށެވެ

  މަޤާމް  ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް

ވަޒީފާ ނުވަތަ 
މަސައްކަތުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވި މުއްދަތު
  )ތާރީޚާއެކު(
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ޑިރެކްޓަރުން އަދި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އަށް ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމާއި، ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ . 9

  : ތަމްރީނާއި، ތަމްރީނު ހޯދި ތަނުގެ ނުވަތަ ތަންތަނުގެ ނަން
  
  

 ކުންފުނީގެ /ޑިރެކްޓަރ
  އަހަރު  ހާސިލުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް  މަރުކަޒު  ޓަރީގެ ނަންރެސެކް

        
        
        
        
        
        
        
        
        

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ސުލޫކީ ފެންވަރު ހުންނަ ގޮތް އޮތޯރިޓީން  .10
ބެލުމަށްޓަކައި ސުވާލުކުރެވޭނެ، ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކު އަދި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ 

  :  މީހެއްގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތ2ުއާންމުގޮތެއްގައި މުޢާމަލާތު ކޮށްފައިވާ 
  

/ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ
  ސެކްރެޓަރީގެ ނަންކުންފުނީގެ 

  ކެރެކްޓަރ ރެފަރީގެ ނަން
  

  ކެރެކްޓަރ ރެފަރީގެ އެޑްރެސް
ކެރެކްޓަރ ރެފެރީ އަދާކުރާ 

  ވަޒީފާ
        
        
        
        

  
  : ނޯޓް

ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް މިފޯމުގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ އިތުރުބައިގެ ގޮތުގައި އިތުރު  )1(
މިގޮތުން ހިމަނާއިރު ކަރުދާސް ހުންނަންވާނީ އެކަން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށް އެޕްލިކޭޝަން . ހިމަނާނީއެވެ

  .ފޯމުގައި ސޮއިކުރާފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައެވެ
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މި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ،  )2(
 . ޓް ކުރެވިފައިވާ ބެލަންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެއޯޑި

  . މި އެޕްލިކޭޝަނުގައި، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ )3(
  

  :އިޤްރާރު
  

 ވަނަ މާއްދާ 32ލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަޅުގަނޑުމެން މިއެޕްލިކޭޝަން މިހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާ
ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެ މާއްދާގައި އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅީގެން ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން 

) ންއެނެކްސްތައް ހިމަނައިގެ(އަދި، އަޅުގަނޑުމެން މިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި . ރަނގަޅަށް އެނގި ތިބެގެންނެވެ
 .މިހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިގުރާރުވަމެވެ

  
  

  ނަންބަރު
ކުންފުނީގެ / ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ

  ސެކްރެޓަރީގެ ނަން

 
  ސޮއި
  

  ތާރީޚް

        
        
        
        

  
  

 2ފޯމް 
  

  ޑީލަރުކަމުގެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމު
  
  
1.  
  -------------------------------------------------: މަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަންލައިސަންސް ހޯދު) ހ(
  ------------------------------------------------    : ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް) ށ(
  ------------------------------------------------      : ލައިސަންސް ނަންބަރު) ނ(
  
  
  
" ނޫނެކޭ " ނުވަތަ " އާއެކޭ " ފާހަަގަކުރެވިފައިވާ ޖާގައިގައި . ( އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.2

ނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު " އާއެކޭ " އަދި، ޖަވާބަކީ . ޖެހުމަށްފަހު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ
  .)ހިމަނަންވާނެއެވެ
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  :ށަހެޅި ފަހުންއެންމެފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ހު

  
i. އެޕްލިކޭޝަންއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޙިއްސާދާރުން ބަދަލުވެފައިވޭތޯ؟ 

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------  
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ii.  ާއެޕްލިކޭޝަންއަށް ހުށަހަޅާ ފަރަތުގެ ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީން ނުވަތަ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވ
 އިސްމުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކްސްޓަނަލް އޯޑިޓަރ ބަދަލުވެފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
iii.  ިއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރަތުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެންތަނެއްގައ

ނަމަވެސް ޙުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ، ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިހާރު ބެލެމުން 
 އެބަދޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ތަފްސީލްނަމަ ކަމާ ގުޅޭ" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
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iv.  ްްއެޕްލިކޭޝަންއަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ސެކެްރެޓަރީ އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒ

 ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ އެ ފަދަ ފަރާތަކާ މެދު އެއްވެސް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ މެންބަރުކަމުން
 ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖަކުން އިސްލާހީީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
v.  ްއެންމެފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން، އެޕްލިކޭޝަންއަށ

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އެހެންކުންފުންޏެއްގެ 
 ޑިރެކްޓަރުކަން ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީކަން ކޮށްފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
vi. ުފިޔަވަޅެއް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ މެދ ީ  އިސްލާހީ

 އަޅާފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  

vii.ިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯޯ؟ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ޚ 
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
23 



 އަހަރުގެ ތެރޭގައި  އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ 10 ވޭތުވެދިޔަ. 3
  :ސެކްރެޓަރީ

  
އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖެއްގެ މެންބަރުކަމުން ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައި ނުވަތަ އެއްވެސް ) ހ(

  އަޅާފައިވޭތޯ؟ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖްއަކުން އެ މީހަކާ މެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު 
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  
 ސާބިތުވެ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފްވުންފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް) ށ(

އެހެންތަނެއްގައި ނަމަވެސް ހުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ، ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް 
  މައްސަލައެއް މިހާރު ބެލެމުން އެބަދޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންް ނުވަތަ އޮޅުވާލުން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ފަދަ ކަމެއްކޮށްގެން، ރާއްޖޭގައި ) ނ(
  ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަދަނީ  މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް 

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  
  

ފްލާސް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެންގައުމެއްގައި ނަމަވެސް އި) ރ(
  ކްރެޑިޓަރުންނާއެކު ދަރަނި އަދާކުރުމާބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  
  

  
އެންމެފަހުން ޑީލަރޒް ލައިސަންސްއަށް އެދި ނުވަތަ އައު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ) ބ(

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ކުފުންޏެއް ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ތަފްސީލްނަމަ ކަމާ ގުޅޭ" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  
ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަމާއަތަކުން ނުވަތަ މެންބަރޝިޕްދޭ އެނޫންވެސް އެހެން ޖަމާޢަތަކުން އިސްލާހީ ) ޅ(

  ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވޭތޯ؟
  

  ކެވެއާއެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
26 



------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  : ނޯޓް
  

ގައި އިތުރު ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް މިފޯމުގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ އިތުރުބައިގެ ގޮތު .1
މިގޮތުން ހިމަނާއިރު ކަރުދާސް ހުންނަންވާނީ އެކަން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށް އެޕްލިކޭޝަން . ހިމަނާނީއެވެ

 .ފޯމުގައި ސޮއިކުރާފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައެވެ
 ފަހުގެ، މި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ތަސްދީޤު ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އެންމެ .2

 .އޯޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ބެލަންސް ޝީޓާއި ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
  .  މި އެޕްލިކޭޝަނުގައި، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .3

  
  :އިޤްރާރު

  
 ވަނަ މާއްދާ 32ރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަޅުގަނޑުމެން މިއެޕްލިކޭޝަން މިހުށަހަޅަނީ ދިވެހި

ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެ މާއްދާގައި އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅީގެން ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން 
) އް ހިމަނައިގެންއެނެކްސްތަ(އަދި، އަޅުގަނޑުމެން މިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި . ރަނގަޅަށް އެނގި ތިބެެގެންނެވެ

 .މިހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިގުރާރުވަމެވެ
  

  ނަންބަރު
ކުންފުނީގެ / ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ

  ސެކްރެޓަރީގެ ނަން

 
  ސޮއި
  

  ތާރީޚް
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  3ފޯމު 
  

  ބްރޯކާޒް ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ފޯމު/ ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރުމުގެ
  

  
  ---------------------------------------------------------  : ފުރިހަމަ ނަން) ހ( .1

  ---------------------------------------------------------  :ދާއިމީ އެޑްރެސް) ށ(
  -----------------------------------------------------: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

  ---------------------------------------------------------    : އުމުރު) ނ(
  ---------------------------------------------------------    :ޤައުމިއްޔަތު)ރ(
  ---------------------------------------------------------  : ގުޅޭނެ ންނަބަރު) ބ(
  ޓޮކްސް/މި އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލާޒް) ޅ(

  --------------------------------:  ބްރޯކާރޒް ތަމްރީނު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚް
 
 :ތަމްސީލުކުރާނެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑީލަރ ކުންފުންޏާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢްލޫމާތު .2

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------   
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------  
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. ޖަހާށެވެ" ނޫނެކޭ"ނުވަތަ " އާއެކޭ"ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި، ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ހުސްތަނުގައި،  .3

 .ނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" ކޭއާއެ"ޖަވާބަކީ 
 

  : އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސަށް އެދޭފަރާތ10ްވޭތިވެ ދިޔަ 
  
ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން، އެއްވެސް ) ހ(

  ނުވަތަ ބްރޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ތަނެއްގައި ބްރޯކާސް ލައިސަންސް ލިބިފައި 
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  

  
އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް ލައިސަންސްއެއް ނުވަތަ ) ށ (

  ރަޖިސްޓްރޭޝަނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ހުއްދައެއް ލިބިފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------   

ޤާނޫނީ ގޮތުން ލައިސަންސެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ) ނ(
ބޭނުންވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި، އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ 

  ޓުން ތަކަކާއެކު ހުއްދައެއް ލިބިިފައިވޭތޯ؟ހުއްދައެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި ނުވަތަ ހިފެހެއް
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
   

އްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައި ނުވަތަ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ބްރޯކަރެ) ރ(
ސެކިއުރިޓީޒް އެކްސްޗޭންޖަކުން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ކަންކަމާގުޅޭ އޮތޯރިޓީއަކުން އިސްލާހީ 

  ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
  އެއްވެސް ޤައުމަކުން ބްރޯކާސް ލައިސަންސް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވޭތޯ؟) ބ(

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
  :ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް. 4

  
  މިފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަންފިޔަވައި ޢާންމުކޮށް އެހެން ނަމެއް ބޭނުން ކުރެވޭތޯ؟) ހ(

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އެކޭއާ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
  
  
 ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުނެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން) ށ(

ތަނެއްގައި ނަމަވެސް ހުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް 
  މިހާރު ބެލެމުން އެބަދޭތޯ؟

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------  

  
  

ޚިޔާނާތްތެރިވުން ނުވަތަ އޮަޅުވާލުން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތްހެދުންފަދަ ކަމެއް މަދަނީ ) ނ(
މައްސަލައެއްގައި، ސާބިތުވެގެން ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި، އެމީހަކާ ޚިލާފަށް 

  ފައިވޭތޯޯ؟މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކޮށް
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------  
  

  
ސް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ޤައުމެއްގައި ނަމަވެސް އިފްލާ) ރ(

  ކުރެޑިޓަރުންނާއެކު ދަރަނި އަދާކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  
  :ނަމަ ކަމާ ގުޅޭތަފްސީލް" އާއެކޭ"

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------  
  

  : ނޯޓް
  

 ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް މިފޯމުގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ އިތުރުބައިގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު .1
މިގޮތުން ހިމަނާއިރު ކަރުދާސް ހުންނަންވާނީ އެކަން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށް އެޕްލިކޭޝަން . ހިމަނާނީއެވެ

 . ފޯމުގައި ސޮއިކުރާފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައެވެ
ސްޓޮކް ބްރޯކާރޒް ތަމްރީނު ކޯހުގެ /ޑުގެ ކޮޕީއަކާއި، ސެކިއުރިޓީޒް ޑީލާޒްމި ފޯމާއެކު، އައިޑެންޓިޓީ ކާ .2

  . ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  :އިޤްރާރު
  

 ވަނަ މާއްދާ 32އަޅުގަނޑު މިއެޕްލިކޭޝަން މިހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅީގެން ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެ މާއްދާގައި
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މިހުށަހަޅާ ) އެނެކްސްތައް ހިމަނައިގެން(އަދި، އަޅުގަނޑު މިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި . ރަނގަޅަށް އެނގި ހުރެގެންނެވެ
 .މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިގުރާރުވަމެވެ

  
    ......................: ..ތާރީޚް
  : .......................ނަން 
  : .......................ސޮއި 

  
  

  4ފޯމު 
  

  ބްރޯކާޒް ލައިސަންސް އައު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު/ ޑީލާޒް ތަމްސީލުކުރުމުގެ
  
------------------------------------------------: ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން) ހ. (1
-  

------------------------------------------------      :ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް) ށ   (
-  

------------------------------------------------        : ލައިސަންސް ނަންބަރު) ނ   (
-  
   
ނަމަ އެނެކްސްއެއްގެ " އާއެކޭ"ޖަވާބަކީ . ށެވެޖަހާ" ނޫނެކޭ"ނުވަތަ " އާއެކޭ"ތިރީގައިވާ ހުސްތަންތަނުގައި، . 2

  .ގޮތުގައި އިތުރުތަފްސީލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

  :އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެންމެފަހުން ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިފަހުން
  

 ނުވަތަ އެހެން ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފްވުންފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެ ރާއްޖޭގައި) ހ(
އެހެންތަނެއްގައި ނަމަވެސް ހުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ، ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް 

  މައްސަލައެއް މިހާރު ބެލެމުން އެބަދޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

   
ރާއްޖޭގައި ޚިޔާނާތެރިވެގެންް ނުވަތަ އޮޅުވާލުން ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ފަދަ ކަމެއްކޮށްގެން، ) ށ(

  ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަދަނީ  މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •
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ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެންގައުމެއްގައި ނަމަވެސް އިފްލާސް ކުރެވިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ) ނ(
  ބަސްވުމެއް ވެފައިވޭތޯ؟ކްރެޑިޓަރުންނާއެކު ދަރަނި އަދާކުރުމާބެހޭގޮތުން އެއް

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

   
އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުންޏަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާމެދު ) ރ(

  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވޭތޯ؟ 
  

  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

   
  ކު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟އެޕްލިކޭޝަން ހުޝަހަޅާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ކްލަޔަންޓަ) ބ(

  
  އާއެކެވެ •
  ނޫނެކެވެ •

  :  ނޯޓް
  

މަޢުލޫމާތު ދޭން ބޭނުންވާ ވަރަށް މިފޯމުގައި ޖާގަ ނެތްނަމަ އިތުރުބައިގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކަރުދާސް  .1
ޝަން މިގޮތުން ހިމަނާއިރު ކަރުދާސް ހުންނަންވާނީ އެކަން އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށް އެޕްލިކޭ. ހިމަނާނީއެވެ

 .ފޯމުގައި ސޮއިކުރާފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައެވެ
  . މި ފޯމާއެކު، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .2

  
  :އިޤްރާރު

  
 ވަނަ މާއްދާ 32އަޅުގަނޑު މިއެޕްލިކޭޝަން މިހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅީގެން ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަން ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އެ މާއްދާގައި 
މިހުށަހަޅާ ) އެނެކްސްތައް ހިމަނައިގެން(އަދި، އަޅުގަނޑު މިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި . ރަނގަޅަށް އެނގި ހުރެގެންނެވެ

 .މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިގުރާރުވަމެވެ
  

    --------------------------: ތާރީޚް
  -------------------------: ނަން 
  -------------------------: ސޮއި 
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  2ޝެޑިއުލް 
  5ފޯމް 

  ވިޔަފާރިކުރާތަނުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން އެންގުން
  
  --------------------------------------------------    :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާފަރާތުގެ ނަން. 1
  -------------------------------------------------:ބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ބާވަތާ ލައިސަންސް ނަންބަރުލި. 2
--------------------------------------------------  :ކުރިން ވިޔަފާރިކުރިރަނުގެ އެޑްރެސް) ހ(  . 3

  --------------------------------------------------  :މިހާރު ވިޔަފާރިކުރާތަނުގެ އެޑްރެސް) ށ(  
  -------------------------------------------------:ވިޔަފާރިކުރާތަނުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވި ތާރީޚް) ނ(  

  
  
  

  -------------------------------------    :ތާރީޚް
  -------------------------------------    :ސޮއި
  -------------------------------------    :ނަން

  -------------------------------------  :ހައިސިއްޔަތު
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  6ފޯމް 
  

  ކުރާ ވިޔަފާރީގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ދަފްތަރު ބާއާްވާ އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން އެންގުން
  

------------------------------------------------------------  :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާފަރާތުގެ ނަން .1
-  

------------------------------------------  :ލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ބާވަތާ ލައިސަންސް ނަންބަރު .2
--  

------------------------------------------  :ކުރިން ދަފްތަރު ބާއްވާފައިވާ ތަނުގެ ޢެޑްރެސް) ހ( .3
--  
------------------------------------------  :މިހާރު ދަފްތަރު ބާއްވާފައިވާ ތަނުގެ ޢެޑްރެސް) ށ(

--  
-----------------------------------------:ދަފްތަރު ބާއްވާފައިވާ ތަނުގެ ޢެޑްރެސް ބަދަލުވި ތާރީޚް) ނ(

-  
  
  
  

  -------------------------------------    :ތާރީޚް
  -------------------------------------    :ސޮއި
  -------------------------------------    :ނަން

  -------------------------------------  :ހައިސިއްޔަތު
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  7ފޯމް 
  

  ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލިކަން އަންގާ ފޯމް 
  

------------------------------------------      :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާފަރާތުގެ ނަން .1
--  
------------------------------------------  :ރުލިބިފައިވާ ލައިސަންސްގެ ބާވަތާ ލައިސަންސް ނަންބަ .2
--  
 ގެ ދަށުން --------------------:  ން ފެށިގެން ލައިސަންސް ނަންބަރު-----------------------މި އަދި  .3

  . ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓާލައިފީމެވެ
  
  

  -------------------------------------    :ތާރީޚް
  -------------------------------------    :ސޮއި
  -------------------------------------    :ނަން

  -------------------------------------  :ހައިސިއްޔަތު
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  8ފޯމް 
  

  ޑީލަރަކު ތަމްސީލު ކުރުން ހުއްޓާލިކަން އަންގާ
  

  -------------------------------------------------------  :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާފަރާތުގެ ނަން .1
  -------------------------------------------------------:ލައިސަންސްގެ ބާވަތާ ލައިސަންސް ނަންބަރު .2
 ގެ ------------------------ު : ން ފެށިގެން ލައިސަންސް ނަންބަރު------------------------މި އަދު  .3

 ޑީލިންގް ކުންފުނި --------------------------------ދަށުން އަޅުގަނޑު ތަމްސީލު ކުރަމުން އައު 
  . ތަމްސީލު ކުރުން ހުއްޓާލައިފީމެވެ

  
  

  -------------------------------------    :ތާރީޚް
  -------------------------------------    :ސޮއި
  -------------------------------------    :ނަން
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  9ފޯމް 
  

  ތަމްސީލު ކުރަން ފެށިކަން އަންގާއެހެން ޑީލަރަކު 
  
  

---------------------------------------------------    :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާފަރާތުގެ ނަން .1
--  

---------------------------------------------------  :ލައިސަންސްގެ ބާވަތާ ލައިސަންސް ނަންބަރު .2
--  

 -----------------------: ން ފެށިގެން ލައިސަންސް ނަންބަރު--------------------------------މި އަދު .3
 ޑީލިންގ ކުންފުނި ތަމްސީލު ކުރަން -----------------------------------------ގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު

  . ފަށައިފީމެވެެ
  
  

  -------------------------------------    :ތާރީޚް
  -------------------------------------    :ސޮއި
  -------------------------------------    :ނަން
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